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DİK TEMEL HARFLERLE AFACAN OKUMA YAZMA SETİ

1. Afacan Dinleme Eğitimi (16 Sayfa)

2. Afacan Çizgi Çalışmaları (32 Sayfa)

2017 - 2018 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan dik temel harflerin yazımına hazırlık 
amacıyla hazırlanmıştır. Çizgi çalışmalarında, dik temel harflerin yazım yönleri ve yazım kural-
ları dikkate alınmıştır. Çizgi çalışmaları kolaydan zora ve büyükten küçüğe doğru hazırlanmış-
tır. Bu çalışmalarda öğrencinin küçük kas gelişimini desteklemek ve öğrenciyi okuma yazma 
sürecine hazırlamak amaçlanmıştır.

Bu yıl ilk defa uygulanacak olan dinleme eğitimi çalışmaları, ilk harfin (e) öğretimine geç-
meden tamamlanacaktır. Dinleme eğitimi, doğal ve yapay ses kaynakları ve bu ses kaynakla-
rından çıkan sesleri tanıma ve taklit etme şeklinde uygulanacaktır. Bu bağlamda hazırladığımız 
yedi metin, CD’mizde yer almaktadır. Ayrıca bu yedi metin renkli resimlerle hem CD’mizde 
hem de kitapçığımızda bulunmaktadır. Öğrencilerimiz hem metni dinleyecek hem bu me-
tinlerde geçen sesleri taklit edebilecektir. Taklit ettikleri sesi doğru çıkarıp çıkaramadıklarını 
CD’den kontrol edebileceklerdir. Kitapçığımızda yer alan ve ses kaynağı olan varlıklar boyasız 
verilmiştir. Sesi doğru çıkaran öğrenciler bu varlıkları boyayarak eğlenecek, okula ve okumaya 
uyumda zorlanmayacaktır.
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3. Afacan ile Okuma Yazma Öğreniyorum (20 Fasikül)

2017 - 2018 eğitim öğretim yılında uygulanan yeni harf grup-
ları ve dik temel harflerle hazırlanmıştır.

Fasiküllerimizin ilk iki harf grubunun her biri bir fasiküldür. Üç 
ve dördüncü harf gruplarında her fasikülde iki harf yer almaktadır. 
Son harf grubunda on dokuzuncu fasikül iki, yirminci fasikül üç 
harf içermektedir.

Fasiküllerimizde sesi tanıma, görselden hareketle harf senar-
yosu, harfi okuma ve yazma, harflerden heceler, hecelerden keli-
meler, kelimelerden cümleler oluşturma bölümleri bulunmaktadır. 
Her fasikülde bu harflerle oluşturulan metinleri okuma ve yazma 
çalışmaları ve her harfle ilgili tekerlemeler yer almaktadır.

Öğrencilerimizin zevkle okuma yazma öğrenmeleri amacıyla fasiküllerimiz renkli resimler 
ve eğlence sayfalarıyla zenginleştirilmiştir. Ayrıca interaktif ve sanal klavyeli CD’miz, fasikül-
lerimizi destekler nitelikte hazırlanmıştır. Her fasikül sonunda o harfle ilgili değerlendirme 
sayfalarına da yer verilmiştir. 

Fasiküllerimiz 1. hamur kâğıt, 21,5x29,5 ebadında ve 16 sayfadır.
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4. Afacan Çalışma Yaprakları (160 Sayfa)

5. Afacan Okuma Dizisi (8 Fasikül)

Bu kitabımızda hem evde hem okulda yapılabilecek tekrar çalışmaları yer almaktadır. Ki-
tabımızda öğrencilerin sıkılmadan yapacakları farklı etkinlikler ve eğlence sayfaları bulunmak-
tadır.

Beş harf grubunun sonunda okuduğunu anlamaya yönelik metin ve bu metinlerle ilgili so-
rular yer almaktadır. Metinler Türkçe ve hayat bilgisi konularıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca bil-
mece, bulmaca, tekerleme, boyama gibi farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş bir ürünümüzdür.

Kitabımız 1. hamur kâğıt, 21,5x29,5 ebadında, perforajlı (çekkopar) ve 160 sayfadır.

Afacan okuma dizimiz 8 kitaptan oluşmaktadır. İlk 5 kitap harf gruplarına göre dik te-
mel harflerle ve hecelidir. Harf gruplarındaki her harf tek tek ele alınmış, önceki harflerle 
birleştirilerek metinler oluşturulmuştur. Her kitap sonunda bulmaca yer almaktadır. 6, 7 ve 
8. kitaplarımız heceli değildir. 6. kitabımızda tekerleme, ninni ve sayışmalar yer almaktadır. 
7. kitabımızda millî ve dinî bayramlarımızla ilgili şiirler, bayrak ve Atatürk’le ilgili metinler yer 
almaktadır.

8. kitabımızda Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca fıkraları ile Türkçe ve hayat bilgisi 
konularına paralel metinler yer almaktadır.

Öykü dizimiz 1. hamur kâğıt 14x20 ebadında renkli resimlidir.
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6. Afacan Hece (96 Sayfa)

7. Afacan Matematik (192 Sayfa)

Kitabımız kareli yapraklardan oluşmaktadır. Öğrencilerin defter olarak da kullanabilmeleri 
amaçlanmıştır. Matematik kitabımız 2017 programının birinci dönemine denk gelen ilk üç 
üniteden oluşmaktadır. Öğrencilerimizin henüz okuma yazma bilmedikleri göz önüne alınarak 
rahatça kullanabilecekleri bir formatta hazırlanmıştır. Kitabımızda farklı etkinlikler yer almak-
tadır.

Kitabımız 1. hamur kâğıt, 19,5x28,5 ebadında ve 192 sayfadır.

Afacan Hece kitabımızda her harf ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu harflerle oluşan heceler (önce 
kapalı, sonra açık heceler) verilmiştir.

Kitabımızda bu hecelerle oluşan 2, 3 ve 4 heceli sözcükler ve bu sözcüklerle oluşan cümle 
ve metinler yer almaktadır.

Öğrencilerimize hece kavramını vermek amacıyla heceler renkli verilmiştir. Kitabımızın 
sonunda kapalı ve açık hecelerin yer aldığı hece tablosu bulunmaktadır.

Kitabımız 1. hamur kâğıt, 19,5x28,5 ebadında ve 96 sayfadır.



6

8. Afacan Bağımsız Okuma (32 Sayfa)

2017 programındaki okuma yazma basamaklarının üçüncüsü 
olan bağımsız okuma yazma bölümüne göre hazırlanmıştır.

Bu kitabımız seslerin tamamı kavratıldıktan sonra, temaya baş-
lamadan önce en az iki hafta süreyle öğretmen rehberliğinde oku-
ma düzeyini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kitabımız öğrencilerin dil gelişimine (doğru telaffuz, akıcılık, 
sesleri ayırt etme vb.) katkıda bulunan tekerleme, sayışma, ninni, 
bilmece ve manilerin yanı sıra çizgi romanlar, ilginç bilgiler de içer-
mektedir. Ayrıca öğrencilerin farklı yazı fontlarını da tanıması ve 
okuması amacıyla metinlerde farklı fontlar kullanımıştır.

Kitabımız 1. hamur kâğıt, 19,5x27.5 ebadında ve 32 sayfadır.

9. Afacan Hızlı Okuma (48 Sayfa)

10. Dikkat ve Zekâ (32 Sayfa)

Çağımızda çocuklar elbette çok zeki ama zekâlarını doğru 
kullanmalarını sağlamak gerekiyor. Bu da bir süreç gerektiriyor. 
Bizler de bu sürece katkıda bulunmak amacıyla öğrencilerimizin 
dikkatlerini bir noktada toplamaya yönelik zekâ çalışmalarının yer 
aldığı eğlenceli bir kitap hazırladık. Bu kitabımızdaki etkinliklerle 
öğrencilerimiz hem eğlenecek hem de yaptığı işe odaklanmayı öğ-
renecektir.

Kitabımız 1. hamur kâğıt, 19,5x27,5 ebadında ve 32 sayfadır.

Okumayı öğrenen öğrencilerimizin anlayarak hızlı okuma be-
cerisi kazanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kitabımız; aşamalı olarak göz kaslarını geliştirme, görme açısı-
nı genişletme, noktalara bakarak okuma, hızlı okuma, süre tutarak 
okuma vb. bölümlerinden oluşmaktadır.

Metinler kolaydan zora doğru verilmiştir.

Kitabımız 1. hamur kâğıt, 19,5x28,5 ebadında ve 48 sayfadır.
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11. Eğitim CD’si

12. Kılavuz Çizgili Yazı Defteri

14. Silinip Yazılabilen Tahta (28x20)

13. Okuma Belgesi

Eğitim CD’mizde her harfle ilgili tekerlemeler, çizgi çalışmaları, 
sesi tanıma, okuma, hece ve sözcük oluşturma, metin okuma çalış-
maları setimizle paralel verilmiştir.

Eğitim CD’mizde ayrıca rakamlar, alıştırmalar, eğlenceli oyun-
lar ve ev çalışmam sayfaları yer almaktadır.

İnteraktif olan eğitim CD’miz sanal klavyelidir. Ayrıca ev çalış-
mam sayfası çıktısı alınıp kullanılabilmektedir.

Defterimiz 4 çizgi 3 aralıklıdır. MEB’in 2017 Türkçe Progra-
mı’ndaki standartlara uygundur. Yazı yazma çalışmalarında kullanı-
labilecek bir ürünümüzdür.

Silinip yazılabilen tahtamızda çizgi aralıkları 5 mm 
7 mm ve 5 mm’dir. 

Öğrencilerimizin harf, hece, kelime ve cümle çalış-
malarında kullanabileceği bir ürünümüzdür.

Okuma yazma öğrenen öğrencilere verilmesi ama-
cıyla hazırlanmış bir ürünümüzdür.
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1. Dinleme Eğitimi
Setimizde yer alan ve 2017 programına uygun hazırlanan dinleme eğitimi çalışmalarını 

ilk okuma yazma öğretiminin başında, ilk harfin (e) öğretimine geçmeden kullanınız. Dinleme 
metnini CD’den dinletiniz. Kitapçıkta yer alan soruları sorarak hangi varlığın hangi sesi çıkar-
dığını taklit etmelerini isteyiniz. Seslerin doğru çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol ediniz. Kitap-
çıktaki aynı metne ait resimde yer alan boyanmamış varlıkları boyatınız.

2. Afacan Çizgi Çalışmaları
Dik temel harflerin yazılış yönlerine, harflerin yapısal özelliklerine, harflerin ana karak-

terlerine ve yazım estetiğine göre hazırlanan çalışmaları sıra ile yaptırınız. Çizgi çalışmaları 
kolaydan zora doğru hazırlanmıştır. Kitabımızda yer alan çizgi çalışmalarının çoğu CD’mizde 
de bulunmaktadır. Çizgi çalışmalarını CD’mizden izletiniz. Çizgileri havada ve sırada çizdiriniz. 
Noktaların üzerinden giderek yazdırınız. Yazılanları kontrol ediniz. Yapılan hataları anında 
düzeltiniz. Çalışma Yaprakları kitabımızdaki ilgili çalışmayı okulda veya evde yapmalarını iste-
yiniz. Yapılanları kontrol ediniz.

AFACAN OKUMA YAZMA SETİNİN KULLANIMI
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3. Okuma Yazma Çalışmaları

 A. Sesi Hissetme ve Tanıtma

Okuma yazma öğretiminde ilk olarak 1. fasikülümüzün 2. sayfasındaki resimde görü-

lenleri anlattırınız. Anlatım esnasında verilecek harfi hissetmelerini sağlayınız. Daha sonra 

CD’mizdeki Sesi Hissetme bölümünde yer alan o sesle ilgili tekerleme ve şarkıyı dinleterek 

izletiniz. Fasikülümüzde ve CD’mizde yer alan, adında verilen sesin bulunduğu resimleri işaret-

lettiriniz. Ardından adında verilen sesin bulunduğu resimleri çizdirip boyatınız.

Resimden hareketle öğretilecek harfin senaryosunun bulunduğu sayfayı açtırınız. Resim-

lerdeki kırmızı noktalara dikkat çekiniz. Kırmızı noktaları birleştirmelerini ve resmi boyamala-

rını isteyiniz.
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 B. Harfi Okuma ve Yazma
Öğrencilerinize ses harf ilişkisini kavrattıktan sonra harfin okunup yazılmasına geçiniz.

CD’mizden harfin yazılışını izlettiriniz. Harfin yazılışına, başlangıç ve bitiş noktalarına dik-
kat çekiniz. Öğrencilerinize parmakla harfi havada ve sırada yazdırma çalışmaları yaptırınız. 
Harfi öğrencilerinize tek tek tahtada yazdırınız. Fasikülde harfin olduğu bölümü açtırınız, har-
fin üzerinden ok yönünde birçok defa gitmelerini sağlayınız. Harfin hangi aralığa yazılacağını 
tekrar tekrar gösteriniz.

Siyah çizilmiş ve noktalı harflerin üzerinden çizmelerini isteyiniz. Sonra harfleri yazdırınız. 
Harfi doğru yazıp yazmadıklarını kontrol ediniz. Yapılan yanlışları anında düzeltiniz. Çalışma-
lar yapılırken hangi harfi yazdıklarını sorup harfi okumalarını (seslendirmelerini) isteyiniz.

Çalışma Yaprakları kitabımızdaki o gün öğrenilen harfle ilgili çalışmayı evde veya okulda 
yaptırınız. CD’mizde de her harfle ilgili yazma çalışmaları yer almaktadır. CD’mizdeki bu ev 
çalışmalarını yaptırarak harfin yazımını pekiştiriniz.
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 C. Harflerden Hece, Hecelerden Kelime, Kelimelerden Cümle Oluşturma

Aşağıdaki yönergeleri her harf için uygulayınız. İlk hece çalışmasını “e” ve “l” harflerini 

verdikten sonra, ilk cümle çalışmasını “e, l” ve “a” harflerini verdikten sonra yapınız. (Heceleri 

verirken önce kapalı hecelerden başlayınız.)

Aşağıda “a” harfi ile ilgili örnek verilmiştir.

a) “a” harfini tahtaya yazıp okutunuz. Harfin biraz uzağına “l” harfini yazıp okutunuz. “a” 

ve “l” harflerini yan yana yazıp nasıl okunabileceğini tahmin etmelerini isteyiniz. “al” hecesini 

(kelimesini) yankılayıcı biçimde okutunuz. Tahtaya ve fasikülde belirtilen yere “al” hecesini 

yazdırınız. Yazılanları kontrol ederek hataları anında düzeltiniz.

b) Tahtaya önce “l” sonra “a” harfini yazınız. İkisini yan yana “la” yazıp heceyi birkaç kez 

okutunuz. Tahtaya ve fasikülde belirtilen yere yazdırınız.

c) “la” ve “le” hecelerini tahtaya yazınız. Ayrı ayrı okutunuz. Heceleri birleştirerek “lale” 

kelimesini oluşturup okutunuz. Tahtaya ve fasikülde belirtilen yere yazınız.

d) “Ala lale al.” cümlesini tahtaya yazınız. Cümleyi okuyunuz ve birkaç defa okutunuz. 

Tahtaya ve fasikülde belirtilen yere yazdırınız.

NOT: 1. Hece, kelime ve cümle oluşturmalarını CD’mizden izletiniz.

  2. Her harften sonra Hece kitabımızdan o harfle ilgili bölümleri okutunuz.

 D. Metin Okuma 

a) Fasiküllermizde yer alan her harfle ilgili metni yeri geldikçe okutup yazdırınız. 

b) Öykü dizilerimizden o harfle ilgili sayfalarda yer alan metinleri okutunuz.
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4. Afacan Matematik

Afacan Matematik kitabımızda birinci dönem işlenecek ilk üç ünitenin konuları sıra ile 
verilmiştir. Her konu ile ilgili farklı etkinlikler yer almaktadır. Öğrencileriniz okuma yazmayı 
henüz bilmediklerinden yönergeler mümkün olduğunca kısa tutulmuştur. Yönergeleri öğren-
cilerinize okuyarak etkinlikleri sıra ile yaptırınız. Yapılanları kontrol ediniz. Yapılan hataları 
düzeltiniz. 

Not: CD’mizde yer alan Matematik bölümünden rakamların yazılışını, toplama ve çıkarma 
işlemlerini yeri geldikçe izletiniz. Toplama ve çıkarma işlemleriyle ilgili etkinlikleri yaptırınız.
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5. Afacan Bağımsız Okuma

2017 programı gereği hazırlanan okuma yazmaya geçtikten sonra kullanabileceğiniz, çiz-
gi roman, tekerleme, mani, sayışma, ninni, öykü, ilginç bilgiler vb. metinlerin yer aldığı ürünü 
öğrencilerinizin okumasını geliştirmek amacıyla kullanabilirsiniz.

Öğrencileriniz farklı fontlarla yazılmış metinleri zevkle okuyacaktır. Okumaları sesli ve 
sessiz yaptırınız. Metinlerle ilgili soruları cevaplattırınız. Cevapları kontrol ederek hataları dü-
zelttiriniz.
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6. Afacan Hızlı Okuma
Okumayı öğrenen öğrencilerimizin anlayarak hızlı okuma becerisi kazanmaları hedeflen-

miştir.

Öğrencilerin hızlı okuma becerisi kazanabilmeleri için verilen çalışmaları mutlaka sıra ile 
takip ettiriniz. 

İlk 4 sayfada yer alan görselleri, okları izleyerek hızlı bir şekilde takip etmelerini sağlayınız. 
Zorlanan öğrencilerinize yardımcı olunuz.

Etkinliklerde yer alan yönergelere uyunuz. Kitabımızda okları takip etme, noktalara baka-
rak okuma, kutucuklardaki kelimelerin hepsini bir kerede görüp okuma bölümleri yer almak-
tadır. Bu çalışmaların her birini en az 5 kez yaptırınız. Evde tekrar etmelerini isteyiniz.

Kitabımızın sonunda “Kendimi Değerlendiriyorum” bölümleri yer almaktadır. Bu bölüme 
kadar gelen öğrencilerinize saat tutarak metinleri okutunuz. Metinlerin sözcük sayıları üstlerin-
de yazılıdır. Metinleri istenen süreler arasında okuyamayan öğrencilerinize baştaki çalışmaları 
tekrar ettiriniz.
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